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Det blev Peter Kor-
nesjö (M) som kas-
tade in handduken 

först av Alliansens spjutspet-
sar. Uppdraget som ordfö-
rande för kommunens störs-
ta organisation Utbildnings-
nämnden var allt för digert 
för att kunna kombineras 
med ett chefsjobb på Han-
delsbanken. Jag tror dessut-
om att kometkarriären i po-
litiken kanske gick väl fort. 
Politik skiljer sig från till ex-
empel näringslivet där Peter 
har haft sin skola. Han är 
van vid snabba beslut och 
att åtgärderna utförs nästa 
dag, sådan är inte politi-
ken. Där väntar först utred-
ningar, beredningar, diskus-
sioner internt och externt 
samt att förankra beslutsför-
slagen så att de blir möjliga 
att genomföra. Inom politi-
ken synas och ifrågasätts du 
dagligen, särskilt som ordfö-
rande. Allt detta gör att an-
svarsfulla uppdrag blir mer 
krävande än du kan förbe-
reda dig på, både i tid och 
energi. Gör du då en så 
kallad politisk kometkar-
riär kan detta bli en nega-
tiv överraskning. För de som 
har vandrat den långa vägen 
från ungdomsförbudet och 
uppåt är den politiska pro-
cessen, livet däromkring och 
dess villkor inget nytt. Du 
är van. 

Peter Kornesjö har varit 
och är fortfarande en frisk 
fläkt i Alepolitiken och 
Moderaterna får känna viss 
stolthet över att han inte har 

valt att lämna politiken, utan 
att bara avsäga sig uppdraget 
som ordförande för Utbild-
ningsnämnden.

En som har varit med länge 
och som fortfarande verkar 
hungrig är Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt (AD). Han 
verkar dock ha tröttnat lite 
på den demokratiska proces-
sen och den tröghet som det 
ibland medför. Han föreslår 
därför en ändring i detaljpla-
neprocessen. Idag föreslår 
Kommunstyrelsens arbetsut-
skott att Kommunstyrelsen 
ska ge Samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att ta 
fram en plan. När denna är 
klar skickas den tillbaka till 
Kommunstyrelsens arbets-
utskott, vidare till Kommun-
styrelsen – för att senare 
fastställas av Kommunfull-
mäktige. Kan definitivt 
förstå att hanteringen inte 
anses som högeffektiv! Men 
som sagt politik och demo-
krati har ett pris – kanske 
inte i kronor – utan mer i 
tid. Nu vill Pressfeldt 
att Samhällsbygg-
nadsnämnden får 
ett större ansvar 
i detaljplane-
besluten och 
att rund-
gången 
minime-
ras.

Kom-
munfull-
mäktiges 

beslut om att reservera 
medel för helårsdrift av 
Ale Arena 2012 har givit 
bandyvännerna nytt hopp. 
Ett möte ska redan ha ägt 
rum med Surte BK beträf-
fande ett nytt skötselavtal. 
Uppgiften är vid tidningens 
pressläggning obekräftad, 
men bollen verkar vara i 
rullning… Med andra ord är 
det dags att packa portföljen. 
Sista kapitlet är inte skrivet 
om nu någon trott det. Den 
4 december är det seriepre-
miär för Surte BK på Åby 
Isstadion och där kommer 
klubben att få spela fler 
gånger i vinter, men redan i 
januari kan det åter vara is i 
Ale Arena.

Dags att packa portföljen

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Chefredaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 
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Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
- i metervara 
& färdigsytt

 FLEECE 65:-/m

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 
VINTERKLÄDER FÖR FAMILJEN

INREDNING

JULENS TYGER

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Nytt & begagnat i Nygård

Öppet
Månd - Tisd  kl: 1500 - 1800

Lörd   kl: 900 - 1500

Gå in på vår hemsida
Se vad vi har och få vägbeskrivning

nyttochbegagnat.dinstudio.se

Eller ring
0520 - 66 20 41

Välkomna!
MVH / Jaana & Ove

Tel: 0520-66 20 41

Välkomna till

Grötfest
i Starrkärrs 
Bygdegård
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Onsdag 7 dec kl. 18

Varmt välkomna!
Starrkärrs Centerkvinnor

��������	
��
�������������	�������������
�������	
���������
���
�
�

�������	
���������
��������	
�

��
���������������
��

�
������������
���������������

����
��
����
�����
����������
 !�
��
��������
������
����"
""�������

#��
��$����������%��&�'������������

���
����������

��������	
����

��������	����

��������	
���

50:- rabatt vid köp av PRESENTKORT

Årets julklapp
massage/zonterapi

Erbjudandet gäller t.o.m. 15 dec. 2011

Lenas ZOM friskvård
Skyttelvägen 14 • Alafors

Tel 0707-47 85 73 • lena.zom@telia.com

Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com

JULBLOMMOR
Amaryllis, Hyacinter, Julstjärnor.

Presenter & Pynt.
Välkomna till växthuset!

Vi finns på Ytterby-
vägen 3C i Kungälv 

Centrum bakom 
Gustafsson optik 

bredvid röda korset.

Byter,  köper och säljer mobiltelefoner. 
Upplåsning. PC-service.  iPhone -  iPad-  

och iPod-reparationer mm.  

Lägsta pris i stan! 
Jämför själv!

ÖPPET 
Vardagar 11-18

0303-59 300


